
  

    : المالية للمصارف التجارية البياناتأھم تطور 

مقارنة عما كانت  تغيرات 2014من العام الحالي  األولالربع  خالل لمصارف التجاريةلالمالية  لبياناتا شھدت

   : على النحو التالي  وذلك 2013عليه خالل نفس الفترة من العام الماضي 

مليار دينار  95.3 ليصل إلى %11.3  بمعدل نمو قدره )ت النظامية ستثناء الحسابااب(  إجمالي األصول ازداد -

 67.1 نحو ائلة ــول الســـاألص بلغتد ــوق ،2013 مارسنھاية  مليار دينار في 85.6 مقابل ،2014مارس  في

 لدى مصرف ليبيا شھادات إيداعفي شكل  يتمثل أكثر من نصفھا ولـــاألص إجمــاليمن  % 70.4 أيمليار دينار

   . 2014 مارسفي نھاية  مليار دينار 41.8، التي وصل رصيدھا إلى المركزي

 مارس نھاية دينار في مليون 15934.8 الممنوحة مناالئتمانية والتسھيالت  والسلف القروضارتفع اجمالي  -

 وضوقد شكلت القر  . % 14.5بلغ  نموبمعدل  أي ، 2014مارس  نھاية دينار في مليون 18237.4 إلى 2013

إجمالي  من %19.1 ةنسبو ،إجمالي الودائع  من %23.1 الممنوحة ما نسبته االئتمانية والتسھيالت والسلف

 13162.0ما قيمته  2014 مارسفي نھاية  وحده رصيد القروض الممنوحة للقطاع الخاص بلغوقد ، األصول 

، فيما شكل رصيد القروض ئتمانيةوالتسھيالت اإل والسلف من إجمالي القروض %72.2مليون دينار، وما نسبته 

   .مليون دينار 5075.4 البالغة% 27.2للقطاع العام النسبة الباقية الممنوحة 

 79.1  إلى  2013 مارسنھاية في  ارـمليار دين 69.0 من لدى المصـارف التجـارية  العمالء  ودائعإرتفعت  -

وقد شكلت الودائع تحت الطلب ما نسبته   ،% 14.6  أي بمعدل نمو قدره ،2014 مارسفي نھاية  مليار دينار

ولم تشكل ودائع ، الودائع إجماليمن  %26.8الودائع، في حين شكلت الودائع ألجل ما نسبته  إجماليمن  72.4%

 31.1 قيمته  ما 2014 مارسفي نھاية  رصيد ودائع القطاع الخاص بلغقد و % .0.8ته فقط نسبما  الإ االدخار

والقطاع الحكومي من إجمالي الودائع ، فيما شكل رصيد ودائع القطاع العام % 39.3مليار دينار، ومانسبته 

  .مليار دينار من إجمالي الودائع  48.0أي ماقيمته % 60.7النسبة الباقية 

نار في مليون دي 4644.8إلى  2013مارس مليون دينار في نھاية  4371.5إرتفع إجمالي حقوق المساھمين من  -

  % .6.2، وبمعدل نمو بلغ  2014نھاية مارس 

 305.9لتصل إلى % 10.6بمعدل  2014من ھذا العام  األولت قيمة اإليرادات المحققة خالل الربع انخفض -

. مليون دينار  342.0والبالغة  2013مليون دينار مقارنة عما كانت عليه خالل نفس الفترة من العام الماضي 



مليون دينار  186.2لتصل إلى  2014من ھذا العام  األولخالل الربع % 19.2دل بلغ عت بمإرتفعت المصروفاو

الربع حتى نھاية وقد شكلت المصروفات  ، الفترة من العام الماضي مليون دينار خالل نفس 156.2في مقابل 

من  األولل الربع من إجمالي اإليرادات ، في حين كانت ھذه النسبة خال% 60.9من ھذا العام مانسبته  األول

  % .45.7 نحو 2013العام الماضي 

من ھذا العام  األول الربع حتى نھايةت أرباح المصارف التجارية قبل خصم المخصصات والضرائب نخفضا -

مليون دينار مقارنة عما كانت عليه خالل نفس الفترة من العام الماضي  119.9لتصل إلى % 35.5بمعدل  2014

  .مليون دينار  185.8والتي بلغت  2013

  

  إدارة البحوث واإلحصـــاء 

  



 (مليون دينار)

2014/32014/3

2013/32013/12

1.8-157049.2169926.4166939.86.3 إجمالي الميزانية ( األصول + الحسابات النظامية ) 

3.1-85634.998375.595314.611.3 إجمالي األصول 

3.8-59244.669806.967141.813.3 إجمالي نقدية وارصدة لدى المصارف

15934.818232.418237.414.50.0 إجمالي القروض والسلفيات والتسھيالت

20.71.4-955.1746.7757.3 إجمالي االستثمارت

5.4-69010.283562.879058.514.6 إجمالي ودائع العمالء 

4371.54292.44641.86.28.1 إجمالي حقوق الملكية 

2.4-3389.03597.23511.93.6 إجمالي المخصصات

-10.6-342.01378.6305.9 إجمالي االيرادات

-156.2865.3186.219.2 إجمالي المصروفات 

-35.5-185.8513.3119.9 أرباح الفترة

18121.018878.019183.05.91.6 مجموع عدد العاملين

-4925205205.7 مجموع عدد الفروع والوكاالت

--69.271.070.4 األصول السائلة / اجمالي األصول %

--18.618.519.1 إجمالي القروض / اجمالي األصول %

--5.14.44.9 حقوق الملكية / اجمالي االصول %

--174.1189.2183.3 إجمالي األصول / عدد الفروع ( مليون دينار )

--4.75.25.0 إجمالي األصول / عدد العاملين ( مليون دينار )

--23.121.823.1 إجمالي القروض /  إجمالي الودائع %

--0.20.50.1إجمالي الربح /  األصول %  (*)

--4.312.02.6إجمالي الربح /  حقوق الملكية %   (*)
(*)  أجمالي الربح قبل خصم المخصصات والضرائب  .

( 1 ) الجدول
   البيانات المالية األساسية للمصارف التجارية

2013/32013/122014/3البيان  /  الفترة
معدل التغير %



 (مليون دينار)

2014/32014/3

2013/32013/12

5.4-69,010.283,562.879,058.514.6  إجمالي الودائع

8.8-136,241.352,638.847,980.532.4- ودائع الحكومة والقطاع العام 

25.7-38.1-6,947.15,789.84,303.3ــ ودائع الحكومة 
6.8-29,294.246,849.043,677.249.1     ــ ودائع القطاع العام 

5.20.5-232,768.930,924.031,078.0- ودائع القطاع الخاص 

7.5-55,820.461,834.957,206.62.5  إجمالي الودائع تحت الطلب

12,499.421,064.921,212.569.70.7  إجمالي الودائع ألجل

3.5-7.4-690.4662.9639.4  إجمالي ودائع االدخار

--80.974.072.4  إجمالي الودائع تحت الطلب /  إجمالي الودائع %

--18.125.226.8  إجمالي الودائع ألجل / إجمالي الودائع %

--1.00.80.8  إجمالي ودائع االدخار /  إجمالي الودائع %

--80.684.982.9  إجمالي الودائع / إجمالي الخصوم %

الجدول ( 2 ) 
مؤشرات الودائع لدى المصارف التجارية 

2013/32013/122014/3البيان  /  الفترة
معدل التغير %



 (مليون دينار)

2014/32014/3

2013/32013/12

15,934.818,232.418,237.414.50.03 إجمالي االئتمان

4.7-2.1-15,186.45,327.25,075.4- االئتمان الممنوح للقطاع العام 
210,748.412,905.213,162.022.52.0- االئتمان الممنوح للقطاع الخاص 

1.2-5,402.06,726.06,643.923.0 إجمالي السلف االجتماعية (*)

10,532.811,506.411,593.510.10.8القروض الممنوحة لألنشطة االقتصادية األخرى

--33.936.936.4 السلف االجتماعية / إجمالي االئتمان %

--66.163.163.6القروض الممنوحة لألنشطة االقتصادية األخرى/اجمالي االئتمان%

--18.618.519.1 إجمالي االئتمان / إجمالي األصول % 

--23.121.823.1 إجمالي االئتمان / إجمالي الودائع % 

(*) تشمل قروض المرابحة اإلسالمة لألفراد ابتداً من العام 2013 .

الجدول ( 3 )
مؤشرات االئتمان لدى المصارف التجارية 

2013/32013/122014/3البيان  /  الفترة
معدل التغير %



" مليون دينار "" مليون دينار "

النسبة %القيمةالمصرفالنسبة %القيمةالمصرف

26,789.133.9مصرف  الجمھورية31,342.232.9مصرف الجمھورية

13,054.716.5المصرف التجاري الوطني18,011.718.9المصرف التجاري الوطني

10,029.612.7المصرف الليبي الخارجي11,482.212.0مصرف الصحارى

9,814.212.4مصرف الصحارى 11,295.211.9مصرف الوحدة

9,129.111.5مصرف الوحدة10,038.710.5المصرف الليبي الخارجي ( وحدة الدينار الليبي )

4,279.45.4مصرف التجارة والتنمية 4,819.75.1مصرف التجارة والتنمية 

1,689.82.1مصرف شمال أفريقيا 2,603.32.7مصرف شمال أفريقيا 

1,279.51.6مصرف االمان للتجارة واالستثمار1,537.81.6مصرف االمان للتجارة واالستثمار

973.41.2مصرف الواحة1,323.51.4مصرف الواحة

776.11.0مصرف األجماع العربي940.81.0مصرف األجماع العربي

373.30.5المصرف الليبي الخارجي ( وحدة الدينار الليبي )674.10.7مصرف الخليج األول الليبي

367.60.5المصرف المتحد للتجارة واالستثمار500.40.5المصرف المتحد للتجارة واالستثمار

191.40.2مصرف الوفاء289.20.3مصرف الوفاء

127.20.2مصرف المتوسط172.60.2مصرف المتوسط

99.20.1المصرف التجاري العربي152.90.2المصرف التجاري العربي

84.80.1مصرف السراي للتجارة واالستثمار130.40.1مصرف السراي للتجارة واالستثمار

79,058.4100.0مجموع المصارف95,314.799.9مجموع المصارف

ترتيب المصارف التجارية حسب بياناتھا المالية للربع األول من العام  2014

تانياً : حسب الودائع أوالً : حسب األصول



 "نسب مئوية " " مليون دينار "

المصرفالنسبة %القيمةالمصرف

مصرف شمال أفريقيا 8,347.545.8مصرف الجمھورية

مصرف الوفاء3,514.719.3المصرف التجاري الوطني

مصرف السراي للتجارة واالستثمار2,282.012.5مصرف الوحدة

المصرف المتحد للتجارة واالستثمار1,870.810.3مصرف الصحارى

مصرف الجمھورية869.84.8مصرف شمال أفريقيا 

المصرف التجاري العربي513.62.8مصرف التجارة والتنمية

مصرف االجماع العربي 212.91.2مصرف األجماع العربي

المصرف التجاري الوطني160.60.9مصرف الواحة

مصرف المتوسط136.10.7المصرف المتحد للتجارة واالستثمار

مصرف الوحدة96.80.5مصرف اآلمان للتجارة واالستثمار

مصرف الصحارى88.80.5مصرف الوفاء

مصرف الواحة47.10.3المصرف الليبي الخارجي ( وحدة الدينار الليبي )

مصرف الخليج األول الليبي34.10.2مصرف المتوسط

مصرف التجارة والتنمية 31.90.2مصرف السراي للتجارة واالستثمار

مصرف اآلمان للتجارة واالستثمار29.30.2المصرف التجاري العربي 

المصرف الليبي الخارجي ( وحدة الدينار الليبي )1.50.0المصرف الليبي الخارجي

كل المصارف18,237.5100.0كل المصارف

التسھيالت النقدية / الودائع

51.5

46.4

37.6

37.0

31.2

29.5

27.4

26.9

26.8

25.0

19.1

16.5

12.6

12.0

7.6

0.0

23.1

رابعاً : نسبة التسھيالت االئتمانية النقدية الى الودائعثالثاً : حسب االئتمان



" مليون دينار "

المصرفالنسبة %القيمةالمصرف

مصرف السراي للتجارة واالستثمار102.233.4مصرف الجمھورية

مصرف شمال أفريقيا 59.519.5مصرف الوحدة

المصرف التجاري العربي39.713.0المصرف التجاري الوطني

المصرف التجاري الوطني33.611.0مصرف الصحارى

مصرف المتحد للتجارة واالستثمار-20.3مصرف التجارة والتنمية 

مصرف الصحارى12.14.0مصرف االمان للتجارة واالستثمار

مصرف الوفاء10.03.3مصرف الواحة

مصرف التجارة والتنمية8.42.7مصرف شمال أفريقيا 

مصرف االجماع العربي8.02.6المصرف الليبي الخارجي ( وحدة الدينار الليبي )

مصرف الواحة5.81.9مصرف االجماع العربي

مصرف المتوسط2.30.8مصرف المتحد للتجارة واالستثمار

مصرف الجمھورية1.10.4مصرف المتوسط

مصرف الوحدة1.10.4مصرف السراي للتجارة واالستثمار

مصرف اآلمان للتجارة واالستثمار1.00.3المصرف التجاري العربي

مصرف الخليج األول الليبي0.80.3مصرف الوفاء

المصرف الليبي الخارجي ( وحدة الدينار الليبي )--المصرف الليبي الخارجي

كل المصارف305.9100.0كل المصارف

109.1

107.1

90.0

النسبة %

84.4

82.6

75.3

75.0

71.9

70.7

60.0

54.5

49.7

49.1

47.9

33.8

-

" نسب مئوية " 

سادساً : حسب المصروفات  / اإليرادات  خامساً : حسب اإليرادات 

60.9



المصرفالمصرف

مصرف الخليج األول الليبيمصرف الخليج األول الليبي

مصرف التجارة والتنميةمصرف اآلمان للتجارة واالستثمار

مصرف الصحارىمصرف الواحة

مصرف الواحةمصرف التجارة والتنمية

مصرف اآلمان للتجارة واالستثمارمصرف الصحارى

مصرف السراي للتجارة واالستثمارمصرف الوحدة

المصرف التجاري الوطنيمصرف الجمھورية

مصرف االجماع العربيمصرف االجماع العربي

مصرف الوحدةالمصرف التجاري الوطني

مصرف الجمھوريةمصرف السراي للتجارة واالستثمار

المصرف التجاري العربيمصرف المتوسط

مصرف الوفاءمصرف الوفاء

مصرف المتحد للتجارة واالستثمارالمصرف التجاري العربي

مصرف شمال أفريقيا مصرف المتحد للتجارة واالستثمار

مصرف المتوسطمصرف شمال أفريقيا 

المصرف الليبي الخارجي ( وحدة الدينار الليبي )المصرف الليبي الخارجي ( وحدة الدينار الليبي )

كل المصارفكل المصارف 15.9

129.0

القيمة القيمة

10.8

26.7

25.4

24.3

20.9

10.2

8.8

9.5

9.2

" بألف دينار "

18.7

15.1

13.5

12.8

5.2

-

43.5

17.5

12.8

11.8

10.8

" بألف دينار "
ثامناً : حسب المصروفات / عدد العاملين 

15.7

15.3

سابعاً : حسب االيرادات / عدد العاملين 

7.5

7.1

6.6

5.9 7.9

7.25.6

5.6

-

9.7



المصرفالمصرف

المصرف التجاري العربيمصرف الخليج األول الليبي

مصرف الخليج األول الليبيمصرف الصحارى

مصرف الواحةالمصرف التجاري الوطني

مصرف السراي للتجارة واالستثمارمصرف التجارة والتنمية

المصرف التجاري الوطنيمصرف الجمھورية

مصرف الجمھوريةمصرف الوحدة

مصرف الوحدةمصرف اآلمان للتجارة واالستثمار

مصرف المتوسطمصرف الواحة

مصرف االجماع العربيمصرف الوفاء

مصرف الوفاءمصرف االجماع العربي

مصرف شمال أفريقيا مصرف شمال أفريقيا 

مصرف الصحارىمصرف المتوسط

مصرف المتحد للتجارة واالستثمارمصرف المتحد للتجارة واالستثمار

مصرف التجارة والتنميةمصرف السراي للتجارة واالستثمار

مصرف اآلمان للتجارة واالستثمارالمصرف التجاري العربي

المصرف الليبي الخارجي ( وحدة الدينار الليبي )المصرف الليبي الخارجي ( وحدة الدينار الليبي )

كل المصارفكل المصارف

تاسعاً : حسب االصول / عدد العاملين 

القيمة

" مليون دينار "

5.0

10.9

7.1

5.8

5.8

4.6

37

64

62

56

51

3.5

3.4

3.4

3.2

2.2

1.6

1.6

1.6

1.3

1.2

-

49

43

41

36

31

15

-

العدد

عاشراً : حسب عدد العاملين  / عدد الفروع والوكاالت

30

30

28

27

23


